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Tiesitkö, että saatana on maailman ihmisil-
le mysteeri?

Monet kuvittelevat paholaisen olevan sarja-
kuvissa kuvatun kaltainen olento. Voimme rehellisesti 
sanoa, että useimmat uskonnot eivät ymmärrä tänään, 
millainen saatana todella on.  Useat raamatunselitys-
teokset esittävät ristiriitaisia   näkemyksiä saatanasta. 
On selvää, että myös ne ovat hämmentyneitä. 

Raamattu kertoo, ettei Jumala ole epäjärjestyksen 
(1. Kor. 14:33, engl. hämmennyksen) Jumala. Saatana 
on.   Emme hämmenny, jos tunnistamme paholaisen. 
Hän ei saa olla mysteeri matkalla Jumalan valta-
kuntaan.  Meidän on tunnettava tämän hirvittävän 
olennon salaisuus.  

Jumala kutsuu saatanaa ”tämän maailman juma-
laksi” (2. Kor. 4:4), ”koko maailman villitsijäksi” (Ilm. 
12:9 alkutekstin käännöksessä oikeammin pettäjäksi). 

Koska saatana on tämän maailman jumala, nyky-yh-
teiskunta palvoo häntä! Saatana pettää koko maailman 
ja näet, kuinka tämä olento omaa ällistyttävän voiman–
jota on vaikea edes kuvata. Profeetta Jesaja kertoo, että 
saatana kukistaa kansoja, järkyttää valtakuntia ja saa 
maapallon järisemään (Jes. 14:12,16).

Ilm. 12:12 ilmoittaa, että paholainen on täynnä vihaa, 
enemmän kuin koskaan ennen, ja selvästä syystä: Kos-
ka hän tietää, että hänellä on vähän aikaa. Paholaisen päi-
vät ovat luetut, ja hän pyrkii toimimaan mahdollisemman 
voimallisesti niin kauan kun hänellä on tilaisuus.

Ymmärtääksemme saatanaa meidän täytyy ymmär-
tää hänen historiansa. Loiko Jumala tämän hirviön?

Kun palaamme alkuun, näemme, että tämä olento 
oli nimeltään Lucifer, ja oli yhdessä kaikkien enkelien 
kanssa onnellinen ja ilon täyttämä.  Tuona aikana ei 
ollut saatanaa eikä demoneita.

Lucifer ja kaikki enkelit saivat todistaa maailman-
kaikkeuden alun. Lucifer tarkoittaa valon tuojaa. Ju-
malan tarkoituksena oli tuoda Luciferin ja enkelien 
kautta valo maailmaan ja maailmankaikkeuteen!

 Miten kävi?
Lucifer ei täyttänyt Jumalan tarkoitusta vaan hänes-

tä tuli paholainen, saatana.  Hänestä tuli  vastustajam-
me, mitä saatana tarkoittaa. Hän on Jumalan ja ihmi-
sen vastustaja–hän on sinun vastustajasi! Ymmärrätkö, 
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MIKÄ ON ”HELVETTI”?
Voit joutua helvettiin, vaikka olet kristitty. Osa omaisistasi on jo helvetissä. Älä 

kuitenkaan huolestu, sillä ”helvetti” ei ole useimpien ihmisten kuvittelema paikka! 
Raamatusta paljastuu tyynnyttävä totuus tästä laajalti väärinymmärretystä aiheesta.

M
iljoonat ovat hämmentyneitä 

”helvetti” käsityksestä. Mikä hel-
vetti on? Missä se on? Kuka joutuu 
helvettiin? Miksi?

Sijaitseeko ”helvetti” kirjai-
mellisesti tietyssä maantieteellisessä paikassa?  Onko 
se maapallon sisällä,  auringon sydämessä  tai jossain 
syrjäisessä paikassa?

Heijastaako helvetti–sana yksinkertaisesti psyykkis-
tä levottomuutta maapallolla?

Vuoden 2004 gallup osoitti, että 81 prosenttia 
amerikkalaisista uskoi taivaaseen, mutta että vain 70 
prosenttia uskoi helvetin olevan olemassa.

Mistä ero johtuu?
Luultavasti moni taivaaseen uskova ei yksinkertai-

sesti voi kuvitella, että armollinen, rakastava Jumala 
voisi tuomita ihmisiä ikuisesti piinattavaksi!

Yleisiä ideoita helvetistä
Vuonna 2003 tehty tutkimus osoitti, että 39 pro-
senttia amerikkalaisista uskoi, että helvetti tarkoitti 
yksinkertaisesti ikuista eroa Jumalasta.  32 prosenttia 
uskoi puolestaan helvetin kirjaimelliseksi piinan ja 
kärsimyksen paikaksi.

Kun ohikulkijoita kysyttiin San Franciscossa sattu-
manvaraisesti ”minkälaiseksi kuvittelet helvetin?”, vas-
taukset paljastavat, kuinka hämmennyksissä ihmiset 
ovat aiheesta.

Ensimmäinen kuvaus: ”Epäilen rehellisesti moisen 
paikan olemassaoloa. Uskon, että helvetti on keksitty 
keino, jolla ihmisiä pelotetaan kohti parempaa elä-
mää… Jos se on olemassa, se on luultavasti kivinen 
paikka, jossa ihmiset kuumentavat pätsejä tai lohkovat 
kiviä.”

Toinen kuvaus: ”Helvetti–ajatus on yksi parhaim-
mista keinoista opettaa lapsille hyvää.  Henkilökoh-
taisesti olen kuitenkin sitä mieltä, että se on pelkkä 
raamatullinen termi.”

Kolmas kuvaus: ”Kun olin nuori, minulla oli sel-
keä kuva helvetistä–liekeistä ja paholaisesta, jolla on 

sarvet ja hanko.  Ihminen ohittaa kuitenkin tämän 
uskomuksen joulupukin lailla.”

Neljäs kuvaus: ”En halua ajatella koko asiaa.”
Viides kuvaus: ”En ajattele koskaan asiaa, paitsi 

ooppera tai teatteriesityksissä.”
Kuudes kuvaus: ”Kuvittelen helvetin laajaksi, kuu-

maksi, epämukavaksi autiomaaksi.  Uskon, että se 
on olemassa.  Ei maan sisällä.  Koska meidät ihmiset 
on laitettu maapallolle, niin meille on helposti voitu 
varata paikka myös jälkeenpäin.”

Seitsemäs kuvaus: ”Helvetti on paikka suljettu, on-
nettoman vankilan kaltainen paikka, jossa ei ole vält-
tämättä liekkejä vaan hengellinen piina. Uskon, että 
se on todellinen paikka, vaikka ei välttämättä alhaalla 
sen enempää kuin taivaan on oltava ylhäällä.”

Nämä ovat epämääräisiä ajatuksia helvetistä vail-
la todellista tietoa.  Luultavasti enemmistö ”jättää 
mieluummin ajattelematta asiaa”!

Mitä papit ajattelevat 
Moni teologi ei usko nykyään kirjaimelliseen ”helvet-
tiin”. Yksi esitti: ”helvetin olemus on ero Jumalasta–ei   
kidutus vaan piina.”

Toinen kuvasi helvettiä ”ihmisen olemassaolon 
tilaksi”.

Erään australialaisen papin mukaan 1800–luvun 
käsite ikuisesti polttavasta helvetintulesta tekee Juma-
lasta pahemman kuin Hitlerin.

Löytyy teologeja, jotka katsovat helvetin olevan 
”henkisten arvojen epäherkkyys, toteutuminen, tajun-
ta siitä, kuinka kauaksi olemme loitonneet, muisto 
tehdyistä asioista.”

Paavi Johannes Paavali  II  ilmoitti 28. heinäkuuta 
1999 suurelle yleisölle: ”Paikan sijaan  helvetti osoit-
taa niiden tilaa, jotka vapaasti ja lopullisesti erottavat 
itsensä Jumalasta …”

Paavi Paavali  VI  varoitti toisaalta, että ”ne, jotka 
kieltäytyvät Jumalan rakkaudesta, joutuvat tuleen, 
jota ei voi sammuttaa” (Credo of the People of God, 30. 
kesäkuuta 1968). 



KÄSITTEITÄ HELVETISTÄ 
Yllä: keskiajan tunnettu kouluttaja 
ja runoilija Dante Alighieri pilkkasi 
päivänsä vallalla olevia uskonnollisia 
käsityksiä helvetistä runoelmansa La 
Divina Commedia kautta, mistä yllä olevat 
kuvitukset ovat peräisin. Dante esitti 
kuvitteellisen näkymatkan helvettiin, jossa 
tuomittuja piinattiin ikuisesti palavassa 
kaivannossa. Jään yli kompuroiva Dante 
kohtasi ikuisesti jäähän tuomitut petturit.
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”Tulinen helvetti”
Useimpien ihmisten kuvitelma ”helvetistä” löytyy 
yhdestä ääripäästä. Osa kiistää helvetin olemassa-
olon väittäen sitä muinaiseksi taikauskoksi vailla 
minkäänlaista merkitystä nykyelämässä.

Osa kuvaa helvetin karmeaksi loputtoman piinan 
paikaksi, jossa paholainen hallitsee demoniensa kans-
sa, kiduttaen riemullisesti itkun, surun, tuskan, ki-
rouksen ja kirkunan täyttämiä syntisiä ikuisesti–tämä 
on toinen ääripää.

Encyclopedia Americanan yhteenveto suositusta usko-
muksesta kuuluu:  ”Kuten yleisesti ymmärretään, hel-
vetti on pahojen henkien asuinsija; paha alue… mihin 
kadotetut ja tuomitut sielut menevät kuoleman jälkeen 
kärsimään sanoinkuvaamattomasta vaivasta ja ikuisesta 
rangaistuksesta… Jotkut ovat ajatelleet, että kyseessä 
on jumaluuden luoma paikka, jossa rankaistaan kä-
sittämättömän ankarasti iankaikkisesti sieluja, jotka 
epäuskon tai väärän jumalien palvonnan kautta ovat 

suututtaneet jumaluuden; jumalallisen  koston  poispää-
semätön, loputon paikka. Tätä ajatusta ovat yleisimmin 
tukeneet yhtä lailla kristityt, katoliset ja protestantit. Se 
on myös muhamettilaisuuden käsitys. … Helvetti on 
hindujen sekä Persian, Egyptin, Kreikan ja muiden 
kristittyjen teologien keskuudessa pääosallisesti sama” 
(oma painotuksemme kautta oppitunnin). 

Mihin ihmisten uskomus pohjautuu? Mistä, kenel-
tä ihmiset ovat omaksuneet nämä suosituksi tulleet 
käsitykset?

Filosofeilta peräisin
Kristuksen jälkeen ilmaantui muutamia vaikutusval-
taisia miehiä, joidenka jälkeensä jättämät kirjoitukset ja 
opetukset levisivät laajalle ja hyväksyttiin kristityksi tun-
nustautuvan maailman opeiksi. Yksi kaikkein vaikutus-
valtaisimmista kirjureista oli Augustinus (345–430 jKr.).

Augustinus perusteli, että epätäydelliset sielut tar-
vitsevat väliaikaisen puhdistuksen kiirastulessa.  Au-
gustinus sai kristityksi tunnustautuvan kirkon muiden 
vaikutusvaltaisten miesten lailla vaikutteita ”esikris-
tillisestä opista”–pakanallisten filosofien opista–sekä 
toisten varhaiskirkkoisien opeista (ks.  Encyclopaedia 
Britannica, 11. painos, artikkeli ”Kiirastuli” ).
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Dante Alighieri (1265–1321) kirjoitti laajalti suosi-
tun runon La Divina Commedia kolmessa osassa–In-
ferno (Helvetti), Purgatorio (Kiirastuli), ja Paradiso 
(Paratiisi).  Vaikka Danten komedian tarkoitus oli 
tehdä sen aikaiset vallitsevat uskonnolliset käsityk-
set helvetistä naurunalaiseksi, hänen kirjoituksensa 
vaikuttivat suuresti suosittuun ajatusmaailmaan ja 
opetukseen. Erään nykykirjailijan mukaan:  ”Kai-
kista nykyajan runoilijoista Dante Alighieri oli ehkä 
suurin kouluttaja.  Hänellä oli mahdollisesti suurem-
pi vaikutus sivilisaatioon kuin kellään toisella hänen 
päivänsä ihmisellä…  Hän kirjoitti käsittämättömäs-
sä jakeessa mielikuvituksellisen, kamalan kuvauksen 
synkästä helvetistä–pitkän runon, joka sisälsi maail-
man huomion kiinnittäviä lauseita, kuten ’luopukaa 
kaikesta toivosta… te, jotka tulette tänne!’ … Hänen 
’Inferno’ –osansa perustui Vergiliukseen ja Platoniin” 
(Dante and His Inferno).

Dante kirjoitti filosofi Platonin ja Vergiliuksen sekä 
vallalla olevien aikansa ”kristittyjen” ajatuksien ja 
käsitteiden pohjalta.

Keitä olivat Platon ja Vergilius? Encyclopedia Ame-
ricana kertoo:  ”Vergilius, pakanallinen runoilija, 70–
19 eKr., kuului Kreikan kirjailijoilta vaikutteita saanee-

seen pakanalliseen roomalaiseen ajattelun kansalliseen 
koulukuntaan.  Kristityt keskiajalla… uskoivat, että 
hän oli vastaanottanut jonkin verran jumalallista 
inspiraatiota.”

Ateenassa, Kreikassa 427 eKr. syntynyt Platon oli 
Sokrateen tunnettu oppilas. Platonin kuuluisa kirjalli-
nen teos Faidon opetti sielun kuolemattomuudesta–ja 
oli perusta kirjoituksille ikuisen helvetin opista, jonka 
mukaan jumalattomia ”sieluja” rangaistaan   ikuisesti.

Maailman ihmisten käsite ”helvetistä” on siis inhi-
millisen ajattelun tuote–pakanallista spekulointia–ym-
mällään olevien ihmisten pohdiskeluja jumalattomien 
lopullisesta kohtalosta.

Entä miljardit ihmiset?
Ennen kuin tutkimme Raamatusta, ovatko yleiset ide-
at helvetistä tosia, pohditaan, mihin esitetty helvetin 
käsite, jos tosi, johtaisi ihmiset.

Maapallolla on yli 6 miljardia ihmistä.  Väkirik-
kaimpia maita ovat Kiina, Intia ja muut Aasian osat.   
Läntisten lähetyssaarnaajien ponnisteluista huolimat-
ta miljardit maapallon ihmiset eivät ole kuulleet kos-
kaan siitä ainoasta nimestä, jonka kautta Raamatun 
mukaan ihmiset pelastuvat (Apt. 4:12), ”Jeesuksesta 



OPPITUNTI 6
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Kristus puhui ”helvetin tulesta”
1.  Minkä rangaistuksen Kristus varoitti kohtaa-

van lopulta ihmisiä, jotka eivät lakkaa tekemästä syn-
tiä? Mark. 9:43. (Kristus ei tarkoittanut, että meidän 
pitäisi kirjaimellisesti ”hakata poikki” jäseniämme 
vaan lopettaa synninteko niiden avulla!)

kommentti: Helvetti on suomalainen sana. Markus 
tallensi Kristuksen sanat kreikan  kielellä.  Markuk-
sen kirjaama, innoitettu kreikankielinen, ”helvetiksi” 
käännetty alkusana on gehenna. Kristus sanoo jakees-
sa, että syntinen ”joutuu helvettiin, sammumatto-
maan tuleen”, tämä tarkoittaa, että helvettiin joutuvat 
kärsivät rangaistuksen tulessa.

Muista, että Kristus liitti kreikan  gehenna–sanan 
tuleen.

2.  Mitä Kristus sanoi Mark. 9:45, korostaakseen, 
mitä hän sanoi jakeessa 43?

kommentti: Markus kirjasi jakeessa 43 käyttämän-
sä saman kreikan gehenna–sanan jakeeseen 45. Vuoden 
1611 jKr. Authorized version eli King James Version 
raamatunkääntäjät valitsivat englannin kielisen  helvet-
ti–sanan kreikan gehenna–sanan käännökseksi. Opim-
me sanan todellisesta merkityksestä lisää myöhemmin.

3. Miten Kristus korosti edelleen, mitä hän sanoi 
”helvetin tulesta”? Jae 47.

kommentti: Markus käyttää myös tässä jakees-
sa kreikan  gehenna–sanaa.  Gehenna viittaa  selvästi 
tuleen!   Raamatusta löytyy myös muita alkuperäisiä 
kreikan–ja hepreankielisiä sanoja, jotka on käännetty 
myös ”helvetiksi”.

Englannin ”helvetti” sanaa 
käytetään virheellisesti

Luetaan, mitä James Hastingsin muokkaama Diction-

ary of the Bible kertoo ”hell”–sanan kätöstä Vanhassa 
ja Uudessa Testamentissa.  Muista, että Vanha testa-
mentti kirjoitettiin alun perin  hepreaksi  ja että Uusi 
testamentti kirjoitettiin alun perin kreikaksi.

Hastings esittää: ”Authorized Version käännökses-
sämme sanaa  helvetti  on valitettavasti käytetty tulkit-
semaan kolmea erillistä sanaa, jotka ilmaisevat erilaisia   
ideoita  [tai merkityksiä].  Se edustaa 1)  heprealaisen 
Vanhan testamentin sheol, ja  Uudessa testamentin ha-
des… Se on täysin harhaanjohtava tulkita, varsinkin 
Uuden Testamentin kappaleissa. Englannin kääntäjät 
ovat korvanneet hades–sanan  [alkuperäisen kreikan 
sanan] Uudessa testamentissa ’helvetti’ sanalla… Ame-
rican revision sana ’helvetti’ on hylätty täysin tässä 
yhteydessä …”

”Englannin ”sanaa  helvetti  on käytetty 2) vastaa-
maan [kreikan sanaa] tartaros (2. Piet. 2:4)… ja, 3) … 
vastaamaan [kreikan sanaa] gehenna …”

Näemme siis, kuinka kolmen eri kreikan sanan–ha-
des  (vastaa Vanhan testamentin heprean  sheol),  tar-
taros  ja  gehenna–todellinen merkitys on sekoittunut, 
koska kääntäjät ovat yrittäneet kattaa yhdellä  eng-
lannin helvetti–sanalla kaikki kolme määritelmää! Ei 
ihme, että miljoonat ihmiset ovat hämmentyneet.

Mitä nämä sanat todella tarkoittavat?
Vanhan testamentin heprean  sheol  ja Uuden testa-

mentin kreikan  hades  merkitsevät samaa asiaa–yksin-
kertaista hautaa. Nämä alkusanat on käännetty monis-
sa paikoissa Raamattua oikein ”haudaksi”, (suomeksi 

”tuonelaksi”), mutta joskus myös helvetti–sanaksi.
Hell on vanha englantilainen sana. Lähes 400 vuot-

ta sitten, kun Authorized Version käännettiin, ihmiset 
puhuivat Englannissa yleisesti ”perunoiden talvella 
helvettiin laittamisesta”–hyvä tapa säilyttää perunoita, 

Kristuksesta”! Nämä ihmiset ovat eläneet ja kuolleet 
tietämättä ”pelastuksesta”–näkemättä Raamattua.

Jos kaikki ”pelastumattomat” joutuvat kuollessaan 
välittömästi tuliseen helvettiin, miljardeille maan 
päällä eläneille ihmisille langetetaan kauhea rangais-
tus vailla minkäänlaista mahdollisuutta välttää sitä! 

Uskotko todella, että moinen olisi täydellisen vii-
saan, armollisen,  rakastavan  Jumalan keino maan 
päällä tarkoituksensa saavuttamiseksi?

Mikä on totuus?
Jollei Luoja paljasta totuutta innoittamassaan sanas-

sa,  meidän on tunnustettava, ettemme  tunne kohta-
loamme. Meillä on kaksi vaihtoehtoa: Joko uskomme 
Raamatun ilmoituksen tai myönnämme–jos olemme 
järkeviä ja rehellisiä–että olemme tietämättömiä.

Mitä  Jumala kertoo Raamatussa ”helvetistä”?  Saa-
tat yllättyä!   Lue ja opiskele  kaikki  oppitunnin 
raamatunjakeet. Todista Jumalan totuus. 



KAKSI ERI “HELVETTIÄ” Kreikan Uudessa 
testamentissa “helvetiksi” käännetty gehenna-sana viittaa 

Jerusalemin ulkopuolella sijaitsevaan Hinnomin laaksoon, 
Jeesuksen aikaiseen jätteiden polttopaikkaan. Kreikan hades, 

”tuonela”, käännetään joskus myös “helvetti”-sanalla, 
mutta sana tarkoittaa yksinkertaisesti hautaa–maakuoppaa!
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kun sana tarkoitti maassa olevaa, peitettyä kuop-
paa–pimeää, hiljaista paikkaa–hautaa!  Pakanalliset 
opetukset saivat ihmiset käyttämään virheellises-
ti vanhaa englanninkielistä  helvetti–sanaa Danten 
karmeasta mielikuvituksen tuotteesta.    

Englanniksi myös  helvetti–sanaksi käännetty krei-
kan sana,  tartaros (suomeksi ”syvyys”), esiintyy vain 
kerran Uudessa testamentissa (2. Piet. 2:4), eikä viittaa 
ihmisiin vaan langenneiden enkelien  (demonien) sul-
jettuun tilaan; englanniksi käännettynä ”materiaalisen 
maailmankaikkeuden pimeys”, ”tumma kuilu” tai 

”vankila”.
Entä  gehenna?  Tämä kreikan sana johtuu Jerusa-

lemin ulkopuolella sijaitsevasta kapeasta, kivisestä 
Hinnomin laaksosta, jossa poltettiin jätteitä.  Roskat, 
saasta ja kuolleiden eläinten ja halveksittujen rikollis-
ten ruumiit heitettiin  gehenna–tuleen eli Hinnomin 
laaksoon.   Yleensä kaikki laaksoon heitetty tuhoutui 
tulessa–paloi täysin.  Tämän takia Kristus käytti 
gehenna–sanaa katumattomien syntisten kohtalosta!
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Kaksi eri ”helvettiä”
Monissa Uuden testamentin jakeissa helvetti ei ole 
kreikan  gehenna–alkusana.  Usein alkusana on  ha-
des, joka ei viittaa tuleen, vaan hautaan–maassa olevaan 
kuoppaan. Kääntäjät sekoittivat kaksi täysin eri asiaa 
tarkoittavaa sanaa, ja tulkitsivat ne umpimähkään 
yhdeksi ”helvetti”– sanaksi.

Todistetaan asia.
1. Mitä Jeesus sanoi Luuk. 12:5 ”helvetistä”?
kommentti: Tässä helvetiksi käännetty kreikan al-

kusana on  gehenna.   Muista, että ruumiit heitettiin 
gehennaan, jossa ne tuhoutuivat tulessa!

2. Apt. 2:31 englanninkielinen käännös on helvetti, 
suomalainen käännös on tuonela.

kommentti: Jakeesta käy selväksi, että Kreikan alku-
sana hades tarkoittaa hautaa! Näemme selvästi, että hel-
vetti–sanalla on  eri  merkityksiä!  Uuden testamentin 
helvetti–sanaa tulkitessamme meidän on pidettävä mie-
lessämme tämän käännetyn sanan kaksi hyvin erilaista   
merkitystä  ja määriteltävä huolellisesti, viittaako sana 
tulessa tuhoutumiseen vai kuolleiden hautapaikkaan. 

Jos olet epävarma Uuden testamentin helvetti–sa-
nasta, katso Strong’s tai Young’s–konkordanssista, mikä 

kreikankielinen alkusana on kyseessä, jotta ymmärrät 
sanan todellisen merkityksen.

Mitä kuoleman jälkeen?
Edeltävässä oppitunnissa opimme, että kun ihmi-
nen kuolee ja haudataan, hän ei ole tietoinen mis-
tään  (Saarn. 9:5).  Ihminen makaa hiljaa, ”nukkuu” 
kaikesta tietämättömänä.

Käydään lyhyesti läpi tämä tärkeä totuus.
1.  Mikä yksi asia pätee sekä ihmisiin että eläi-

miin? Saarn. 3:19. Päätyvätkö molemmat kuollessaan 
yhteen paikkaan–samaan paikkaan? Jae 20 ja .1 Moos. 
3:19.

kommentti:  Oletko koskaan kuullut kerrottavan, 
että eläimet menisivät ”helvettiin” piinattavaksi?

2.  Mihin Jumala kertoo ihmisen menevän, kun 
tämä kuolee?  Saarn. 9:10.  Ymmärsikö Job, että hän 
menisi kuolemansa jälkeen hautaan? Job 17:13.

3. Tuliko hän, joka tuli Jeesukseksi Kristukseksi, ”li-
haksi”? Joh. 1:14. Pukiko Kristus päälleen saman kuo-
levaisen lihan, josta me ihmiset koostumme?  Hepr. 
2:14.  Pitikö Kristuksen mennä  hautaan  kuolevaisten 
ihmisten lailla? Apt. 2:31.

PUUTARHAHAUTA  Moni uskoo, että Jeesus haudattiin tähän hautaan.
Jeesus oli näin “helvetissä” (haudassa–kreikan hades, ”tuonelassa”) kolme päivää ja kolme yötä.
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kommentti:  Apt. 2:31 kreikan alkusana on jäl-
leen  hades,  jonka tiedämme tarkoittavan ”hautaa”. 
Jeesuksen ”liha” (ruumis) ei nähnyt katoavaisuutta 
(ei hajonnut haudassa), koska Jeesus nousi kuolleista 
kolmen päivän kuluttua!

Osa teologeista jatkaa traditiota, jonka mukaan 
Kristus olisi saarnannut poistuneille ihmis–”hengille 
vankilassa” (1. Piet. 3:19) ”helvetissä” ollessaan. Ajatus 
on täysin väärä.  1. Piet. 3:20 tekee selväksi, että Kris-
tus saarnasi demonihengille Nooan päivinä!  Jae ei voi 
millään viitata kolmeen päivään ja yöhön, jotka Jeesus 
vietti kuolleena haudassa! 

Herätetään tuomioon
Olet ehkä kuullut saarnattavan, että ”pelastumattomat” 
joutuvat kuollessaan suoraan ”helvetin tuleen”. Jos ih-
misillä on kuolematon sielu ja jos ikuisen vaivan paik-
ka on olemassa, tämän opetuksen mukaan ihmiset 
ovat tuomittuja tulipätsiin  ennen  virallista tuomiois-
tuimen tuomiota! Katsotaan, milloin ja miten Jumala 
tuomitsee kuolleet.

1.  Kohtaako pelastumattomia kuolleita ylösnouse-
mus tuomiolle? Joh. 5:28–29. 

kommentti:  Tässä on lisätodiste siitä, ettei pelas-
tumattomia kuolleita vaivata ”helvetin tulessa”. He 
ovat  kuolleita!  Tulee kuitenkin aika (”hetki tulee”, 
sanoi Jeesus), kun he nousevat ylös tuomiolle.

2.  Todistaako Ilm. 20:5 ensimmäinen lause ja ja-
keet 11–12, että tulevaisuudessa tapahtuu ylösnou-
semus tuomiolle?  (Huomaa, että jakeen 5 ensim-
mäinen lause on jakeisiin 4–6 lisätty ensimmäistä 
ylösnousemusta selittävä ilmaisu.)

kommentti:  Osa kuolleista–”Kristuksessa kuol-
leet”–herätetään iankaikkiseen elämään ensimmäises-
sä ylösnousemuksessa Kristuksen toisessa tulemisessa 
(1. Tess. 4:16–17).  ”Muut kuolleet” eivät elä kuin 
vasta tuhannen vuoden päästä, jolloin heidät heräte-
tään kuolevaisina uuteen elämään. Nämä pelastumat-
tomat kuolleet nousevat toisessa ylösnousemuksessa 

”tuomiolle”. 
Suuri valkean valtaistuimen tuomio, jota kuvataan 

Ilm. 20:11–12 on aika, jolloin valtaosa ihmiskunnas-
ta (kuolleet ja useimmat nyt elossa olevat) herätetään 
kuolleista, ja he saavat mahdollisuuden kuulla Jumalan 
pelastussuunnitelmasta. Nämä miljardit ihmiset eivät 
ole koskaan aikaisemmin kuulleet tai ymmärtäneet 
Jumalan totuutta (näihin kuuluvat myös ne, jotka luu-
livat  tuntevansa Jumalan, mutta eivät olleet Jumalan 
kutsumia–Joh. 6:44). Heitä tarkastellaan ja arvioidaan 
päivittäin, kuinka paljon he elävät Jumalan sanan 

mukaisella tavalla (Ilm. 20:12 ”kirjat” ovat Raamatun 
kirjoja) aivan kuin tosi kristittyjä arvioidaan tänään 
päivittäin (1. Piet. 4:17).

Tämän tuomiojakson lopussa Jumala tekee pää-
töksen–tuomion–koskien jokaista yksilöä.  Valtaosa 
perii iankaikkisen elämän.  Ne harvat, jotka hylkää-
vät Jumalan totuuden ja itsepäisesti kieltäytyvät pa-
rannuksen teosta, tuomitaan ikuiseen kuolemaan–ei 
ikuiseen rangaistukseen.

3.  Herätetäänkö kaikki  parannusta tekemättömät 
kuolleista? Ilm. 20:13–15.

kommentti:  Suuren valkean valtaistuimen tuo-
mion jälkeen menneiden aikojen parannusta teke-
mättömät kuolleet, menehtyivätkö he sitten merellä 
tai maalla (jakeen 13 tuonela on  hades),  herätetään 
fyysiseen elämään, jolloin Jumala tuomitsee heidät 
virallisesti ikuiseen kuolemaan!

”Tuomiota” käsitellään perusteellisesti tulevassa 
oppitunnissa. Nyt riittää todeta, että Raamattu osoit-
taa selvästi, että kuolleet ovat kuolleita  ja että ”pelas-
tumattomien” kuolleiden tuomio tapahtuu vasta 
tulevaisuudessa!

Kuolema tulessa 
Mikä on perimmäinen  rangaistus–synnin ”palk-
ka”? Onko se ikuinen elämä vaivassa? Vai onko se ikui-
nen unhola? Mikä on parantumattomien syntisten lopul-
linen kohtalo? Raamattu tekee totuuden hyvin selkeäksi.

1. Mikä on ”synnin palkka”? Room. 6:23.
kommentti: ”Synnin palkka on kuolema.” Kuole-

ma on elämän vastakohta!   Parantumattoman mielen 
lopullinen palkka on elämän täydellinen loppuminen!

2.  Mikä on Paavalin varoituksen mukaan niiden 
tuomio, jotka opittuaan tuntemaan Jumalan käskyt 
ja maistettuaan Jumalan elämäntapaa, tekevät syntiä 
tahallaan (kieltäytyvät  tekemästä parannusta)?  Hepr. 
10:26–27.  Joutuvatko he elämään piinattuina 
tulessa–vai ”kuluttaako” tuli heidät? Jae 27.

3.  Vertaako Jeesus vääriä pastoreita, jotka eivät 
tee hyviä  tekoja  puihin, jotka eivät tee hyvää hedel-
mää?  Matt. 7:15–19.  Mitä heille tapahtuu Jeesuksen 
mukaan?  Jae 19. Vaivataanko palavaa materiaalia 
tulessa–vai palaako se kokonaan?  Osoittiko Kristus, 
että kaikki jotka eivät tuo esiin ”hyvää hedelmää” 
heitetään tuleen? Jakeet 17–19. 

4. Mitä Kristus sanoi oman aikansa katumattomille 
kirjanoppineille ja fariseuksille? Matt. 23:33.

kommentti:  Tässä ”helvetiksi” käännetty krei-
kan alkusana on Hinnomin laaksoa tarkoittava ge-
henna.  Kristus kuvaa Hinnomin laakson jäteroihun 
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kautta jumalattomien lopullista kohtaloa–täydellistä 
tuhoamista tulella. Kapinalliset ja itsepäiset uskonnol-
liset johtajat kykenivät ymmärtämään Kristuksen ver-
tauksen. He tiesivät, että he olivat vaarassa tuhoutua 
täydellisesti tulessa! 

5.  Mitä Kristuksen varoituksen mukaan tapah-
tuu ihmisille, jotka eivät tee parannusta syntisistä 
tavoistaan? Luuk. 13:3.

kommentti:  ”Hukkua”, engl. menehtyä, tuhoutua, 
tarkoittaa olemassaolon  lakkaamista. Se ei tarkoita elä-
män jatkumista. Elämä ikuisessa kärsimyksessä ei ole Ju-
malan rangaistus parannusta tekemättömille syntisille!

Raamatun rangaistus on kuolema–elämän ikuinen 
päättyminen. Emme omaa syntyessämme iankaik-
kista  elämää, joka  on Jumalan  lahja,  jonka Jumala 
suo häntä totteleville.  Raamattu esittää kaikkialla 
iankaikkisen elämän ja kuoleman vastakkain!

6.  Kertoiko Kristuksen vertaus kylväjän  lustees-
ta tulevasta sadosta?  Matt. 13:30.  Sanoiko Kris-
tus, että pahat ihmiset–”lusteet”–poltettaisiin 
myöhemmin? Sama jae.

kommentti:  Vertauksessa Kristus vertaa maa-
palloa ”peltoon” (jae 24), tottelevaisia ihmisiä ”ni-
suun” eli vehnään (jakeet 25, 29) ja tottelemattomia 
valevehnään eli ”lusteeseen” (jakeet 25, 29, 30).

7.  Osoittaako myös Psalmi 37:20, että jumalatto-
mien lopullinen kohtalo  on tuho tulessa?  Onko palo 
niin kuuma, että se  polttaa–KULUTTAA–jumalat-
tomat? Sama jae ja Mal. 4:1. Mitä jumalattomista jää 
jäljelle?  Jae 3.  Kuka  polttaa jumalattomat–saatana ja 
hänen demoninsa vai iankaikkinen Jumala? Sama jae.

kommentti:  Raamatun ”helvetin tuli” on  tuhan-
sia asteita  kuumempi kuin useimpien saarnaajien ku-
vitteellinen ”helvetin tuli”–joka on tarpeeksi kuuma 
pelkästään piinaamaan. Raamatun ”helvetin tuli” ku-
luttaa tottelemattomat täysin!  He lakkaavat kokonaan 
olemasta.

Raamattu osoittaa selvästi, että ihmiset, jotka 
ovat tunteneet Jumalan totuuden, olleet tahallaan totte-
lemattomia ja kieltäytyneet tekemästä parannusta, niit-
tävät palkan rikoksistaan ikuisella kuolemalla! (Room. 
6:23). Jae tarkoittaa, mitä se sanoo. Usean teologin yri-
tystä poistaa kuolema tulkitsemalla se pelkäksi ”eroksi 
Jumalasta” ei löydy Raamatusta. On selvää, ettei kuo-
lema tarkoita ikuista elämää ikuisen ”helvetin” piinassa.

Tämän pakanallisen petoksen keksijä on saata-
na–valheen isä!  (Joh. 8:44).  Jos olet uskonut hänen 
väärään oppiinsa ja tuskitellut sen vuoksi, kiitä Ju-
malaa, joka on avannut nyt mielesi ymmärtämään 
totuuden!

Mikä on ”tulinen järvi”?
Nyt seuraa mielenkiintoinen ilmoitus! Mikä on juma-
lattomat kuluttava gehenna–tuli? Milloin ja missä se 
tapahtuu?

1. Joutuvatko kaikki itsepäisesti parannuksen teos-
ta kieltäytyvät, jotka itsepintaisesti rikkovat Jumalan 
käskyjä lopulta järveen, joka palaa ”tulta ja tulikiveä”? 
Ilm. 21:8.

kommentti:  Olemme jo nähneet, että jumalat-
tomien kohtalo on  gehenna–tuli. Gehenna  ja tulinen 
järvi ovat sama asia. Valtava tuli voi vaikuttaa tuliselta 
järveltä.

2.  Aiheuttako gehenna jumalattomien  kuole-
man? Huomaa Ilm. jakeesta 21:8, minkä kuoleman se 
aiheuttaa? Sama jae.

kommentti:  Kuolevaiset kuolevat, he ”kuluvat” 
luonnollisesti kerran loppuun (Hepr. 9:27).  Jos joku 
kuolee toisen kuoleman, Jumala on tuominnut henki-
lön syylliseksi pysyvään tottelemattomuuteen ja paran-
tumattomaan kapinaan. Toinen kuolema on ikuinen!

3.  Vahvistaako Ilm. 20:13–15, että parannusta 
tekemättömät heitetään tähän tuliseen järveen?

4. Alkaako järven edelläkävijä jo Kristuksen toisessa 
tulemisessa? Ilm. 19:20. Heitetäänkö kaksi Kristuksen 
johtavaa ihmisvihollista silloin järveen? Sama jae.

5. Kuinka kauan tämä tuli palaa? Matt. 25:41.
kommentti: Sana iankaikkinen on kreikan aionion, 

joka  saa alkunsa juurisanasta  aion,  mikä tarkoittaa 
usein tarkoittaa ”aikakautta”. Tässä tapauksessa oi-
kean käännöksen tulisi kuulua  ”aikakauden kestä-
vä tuli”. Tämä ”tulinen järvi” palaa koko tuhat vuotta–
Kristuksen hallinnon ”aikakauden” ajan.

Kristuksen ja hänen pyhiensä tuhatvuotisen hal-
linnon aikana Hinnomin laakson tulet palavat jäl-
leen tiukkana todistuksena lopulle maailmalle! 
(Jes. 66:23–24).

6.  Paljon myöhemmin–tuhannen vuoden jälkeen 
ja kun Jumalan suunnitelma ihmiskunnalle on val-
mis–puhdistivatko ”tulisen järven” liekit  maapal-
lon pinnan,  palaako se  yhtenä valtavana  maailman-
laajuisena  liekkimerenä?  2. Piet. 3:10.  Poltetaanko 
kaikki ihmisen  luoma, yhdessä ihmisten kanssa, jot-
ka eivät vastaanottaneet pelastusta ja iankaikkista 
elämää tahallisen Jumalan vastaisen kapinoinnin 
seurauksena? Sama jae ja Ilm. 20:15.

kommentti: Tässä meillä on Jumalan–ei ihmisen–
kuvaus lopullisesta ”helvetin tulesta”! Se odottaa vasta 
tulevaisuudessa. Raamattu ei puhu missään ”sielujen” 
laskeutumisesta maapallon ”helvetin tuleen” eikä 
ikuiseen vaivaan! Raamattu osoittaa pikemmin, että 



KULUTTAVA TULI  Auringon tuliset auringonpurkaukset (yllä) ja 
valkohehkuinen sula metalli astiassa (alla) kuvaavat elävästi Raamatun 

profetoimaa tulijärveä, kun “alkuaineet kuumuudesta hajoavat” (2. Piet. 3:10).
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kaikki parannusta tekemättömät ihmiset ja heidän 
tekonsa tuhoutuvat  kerralla ikuisesti.  Kaikki tästä 
poikkeavat opetukset ovat pakanaopeista peräisin!

7. Muuttuvatko jumalattomat tomuksi, alkusana 
tuhkaksi, maan pinnan kuluttavassa tulessa? Ks. taas 
Mal. 4:3. Voiko tuhkaa vaivata ikuisesti? Ei tieten-
kään!  Parantumattomien jumalattomien kuolema 
on iankaikkinen rangaistus, ei ikuinen rankaisemi-
nen. Rankaisu ja rankaiseminen  eroavat suuresti toi-
sistaan! ”Synnin palkka on kuolema” (Room. 6:23), ei 
ikuinen elämä helvetin tulessa!

8.  Heitetäänkö saatana samaan tuleen, joka 
kuluttaa ”pedon” ja ”väärän profeetan”? Ilm. 20:10.

kommentti: Huomaa, että itse saatana tulee olemaan 
”helvetin tulessa”, mutta koska hän on henkiolento, hän 
ei tuhoudu liekeissä (Luuk. 20:36).  Saatana ei myös-
kään piinaa ihmisiä maailmalle levinneiden oppien mu-
kaisesti.  Ilm. 20:10 osoittaa, että saatanaa piinataan 
ajasta aikaan–”aina  ja  iankaikkisesti”! Hänen vai-
vansa kestää ikuisesti. Ei kuitenkaan tässä tulessa, joka 
kestää vain palavan materiaalin kulumisen ajan. Saata-
nan ikuinen piina on henkinen ahdistus, joka johtuu 
siitä, että kaikki hänen pyrkimyksensä, työnsä ja juo-
nittelunsa palavat poroksi, kun maa puhdistetaan tulella!

Ei ihme, että saatana on pettänyt ihmiset uskomaan, 
että syntisten kohtalo on tuomio ikuisessa piinassa!

9. Ovatko peto ja väärä profeetta vielä tässä tulessa? 
Ilm. 20:10.

kommentti:  Osa Raamatuista osoittaa kursiivilla, 
että jakeen ovat–sana on kääntäjien perää eikä kreikan 
käsikirjoituksista.  Lauseen pitäisi lukea, ”jossa myös 
peto ja väärä profeetta  oli”  – kreikan kirjoittamaton 
verbi on ymmärryksen mukaisesti samassa aikamuo-
dossa kuin alkulauseen verbi (alkutekstissä mennees-
sä aikamuodossa ja jonka tulisi kuulua ”oli heitet-
ty”.)  Amplified–käännös kirjaa sen oikein.  Nämä 
kaksi kuolevaista yksilöä tuhotaan 1000 vuotta ennen  
saatanan samoihin liekkeihin heittämistä.

Lue Ilm. 19:20 ja 20:1–2,7 ja 10, joista käy selvästi 
ilmi tapahtumien aikajärjestys.

Helvetin ”sammumaton tuli”?
1.  Puhuiko Johannes Kastaja ”sammumattomasta 

tulesta”? Matt. 3:12; Luuk. 3:17.
2. Sanoiko  Jeesus, ettei helvetin tuli ”sammuisi” 

koskaan?  Mark. 9:43–48.  (Muista, että jakeiden 43, 
45 ja 47 kreikan ”helvetti”–sana on gehenna.) 

kommentti:  Jeesus toisti lausuman viisi kertaa pai-
nottaakseen asiaa. Ihmiset ovat  huolimattomasti olet-
taneet,  että ”sammumaton tuli” (jae 43) on vuosisatoja 

olemassa ollut piinan tuli, joka jatkuu ikuisuuden. Olem-
me todistaneet, että ajatus on täysin  väärä! Huomaa 
Raamatun totuus sammumattomasta helvetin tulesta.

3. Varoittiko Jumala (noin 2600 vuotta sitten) Je-
rusalemin asukkaita, että hän sytyttäisi Jerusalemin 
portit tuleen, joka ei sammuisi? Jer. 17:27. Mitä tuhoa 
tuli tekisi kaupungin palatseille? Sama jae.

kommentti: Tuli tuhosi muutaman vuoden päästä 
kaikki Jerusalemin talot (Jer. 52:13).  Jumala ilmoit-
ti, ”eikä se ole sammuva, alkuteksti eikä sitä sammu-
teta”. Tuli ei pala tänään, se sammui itsestään kaiken 
tulenaran materiaalin tuhouduttua!

4.  Mikä rangaistus kohtasi pahamaineisia Sodo-
man ja Gomorran kaupunkeja?  1. Moos. 19:24. Oli-
ko kyseessä kirjaimellinen, ihmiset tuhonnut tulipa-
lo? Luuk. 17:29. Mitä Juudaksen kirjeen 7 jae kertoo 
tapahtumasta?  Palaako tuli edelleen Jumalan kauan 
sitten tuhonneessa kaupungeissa? Sananl. 26:20.

kommentti:  Ei tietenkään!  Juudaksen kirjeen ja-
keen 7 ilmaisu ”ikuinen tuli” tarkoittaa tulta, jon-
ka  seuraukset  ovat pysyviä, ikuisia–itse tuli ei pala 
ilmeisesti ikuisesti! Sodoma ja Gomorra tuhottiin 
vuosisatoja sitten täysin–ne eivät pala tänään.

Nämä jumalattomat kaupungit polttaneet tuli-
palot sammuvat, kun kaikki palava materiaali oli 
kulunut.  Nämä pyhät kirjoitukset todistavat, että 

”sammumaton tuli” ei piinaa ihmisiä ikuisesti!
Tulipaloja ei koskaan sammutettu  tai tukahdutettu 

ennenaikaisesti!  Liekit sammuivat, kun jäljellä ei ol-
lut poltettavaa.  Sama pätee lopulliseen jumalattomat 
kuluttavaan gehenna–tuleen, joka on sammumaton–
mutta saa palaa loppuun!

”Mato, joka ei kuole”
Mark. 9:44, 46 ja 48 sisältävät hätkähdyttävän, toiste-
tun lausunnon. Kristus puhuu jakeissa madosta, joka 

”ei kuole”. Puhuuko hän kuolemattomista madoista?
Jotkut ajattelevat, että Jeesus puhui ihmisistä matoi-

na ja sanoi, että nämä ”ihmiset” eivät koskaan kuo-
lisi, vaan kärsisivät ikuisessa tuskassa. He eivät ole 
kuitenkaan huomanneet, että Jeesus puhuu ”heidän 
madostaan”. Jumalattomat eivät ole ”mato”.

Mikä on tämä salaperäinen ”mato”, joka ei 
kuole? Huomioidaan mitä Jeesus todella tarkoitti.

Jeesus viittasi selvästi, kuten monien Raamattujen 
marginaalissa lukee, Jesajan kirjan jakeeseen 66:24, 
missä vastaava lausuma lukee ”heidän matonsa”– 

”ruumiiden” madot. (Lue jae Raamatustasi.)
Mikä on lahoavan ruumiin ”mato”?  Jos olet 

nähnyt mädäntyvän ruhon, vastaus on itsestään 



TUHO TULESSA  Yllä: Raamatun profetian mukaisesti “sammumaton tuli” tuhosi noin 
2600 vuotta sitten Jerusalemin kaupungin, joka rakennettiin sittemmin uudelleen. Alla: Kukaan 

ei tiedä tarkalleen, missä Negevin kaupungit Sodoma ja Gomorra sijaitsivat, mutta tämä karu 
erämaa kuvaa hyvin kaupunkien täydellistä “ ikuisessa tulessa” polttamisesta seuraavaa tuhoa!
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selvä. Asia on kiistaton, kun huomaamme, että sa-
nakirjojen Mark. 9:44 ja Jes. 66:24 jakeiden ”mato”–
käännöksen kreikan ja heprean alkusana on toukka.

Kun ruumis kiilautui Hinnomin laakson roskapai-
kan liekkien yläpuolella olevien kivien viereen, se tuli 
kohta kärpästen munien matojen  tai  toukkien saastut-
tamaksi. Kristus viittasi näihin matoihin lausuessaan, 
että ”heidän matonsa ei kuole.”

Jeesus ei kuitenkaan tarkoittanut, että jokainen 
yksittäinen mato eläisi ikuisesti! Itse asiassa munista 
kuoriutuvat lihaa syövät  toukat  elivät toukkamuo-
dossa vain muutaman päivän ennen koteloitumista, 
ja muodonmuutosta kautta kärpäsiksi!  Madot eivät 
kuole–niistä tulee kärpäsiä! Myöhemmin kärpäset 
kuolevat.

Kristus oli perillä näistä biologisista tosiasioista.
Kristuksen yksinkertaisen selvityksen väärinym-

märtäminen on oppiläksy oikeasta, varovaisesta, vii-
saasta ja järkevästä Jumalan sanan opiskelusta. Pyhä 
Henki on raittiuden, alkuteksti tervejärkinen henki 
(2. Tim. 1:7).  Raamattu on järkevä kirja!  Tutkitaan 
hämmentäviä kirjoituksia huolellisesti, ei loikata 
hätäisiin, virheellisiin, outoihin johtopäätöksiin.

Lasarus ja rikas mies
Jeesuksen kertomusta Lasaruksesta ja rikkaasta mie-
hestä (Luuk. 16: 19–31) käytetään ehkä kaikkein 
eniten puolustamaan teoriaa iankaikkisen polttavan 
helvetin tulesta.

Mitä Jeesus yritti havainnollistaa tällä usein vää-
rinymmärretyllä Raamatun kertomuksella?  Tutki-
taan ja verrataan sitä huolellisesti toisiin päivänselviin 
kirjoituksiin.

1.  Kuoliko Lasarus–köyhä, mutta  vanhurskas  ker-
jäläinen?  Luuk. 16:22.  Veivätkö enkelit Lasaruksen 
myöhemmin ”Aabrahamin helmaan”? Sama jae.

kommentti:  Jos olemme Kristuksen omat, meistä 
tulee perillisiä Aabrahamin kanssa, ja myös me vas-
taanotamme   Jumalan Aabrahamille tekemät lupaukset 
(Gal. 3:29). Uskon kautta meistä kaikista tulee hengel-
lisiä ”Aabrahamin lapsia” (Gal. 3:7). Tämä on läheinen 
suhde–olo hengellisessä helmassa–Aabrahamin kans-
sa. Meidän tulee olla läheisessä yhteydessä Aabrahamiin, 
jonka kanssa jaamme lupaukset.   Vanhurskas Lasarus 
vietiin tässä mielessä ”Aabrahamin helmaan”.

Koska  Aabraham ja Luukkaan luvun 16 Lasarus 
vastaanottavat annetut todelliset lupaukset?  Raama-
tun mukaan Aabraham ja pyhät–jotka ovat Aabraha-
min henkistä ”siementä”–perivät lupaukset vanhurs-
kaiden ylösnousemuksessa, kun Jeesus Kristus palaa ja 

perustaa maan päälle Jumalan valtakunnan!  (Seuraavan 
oppitunti käsittelee tätä kristillistä perintöä.) 

2.   Kuoliko myös syntinen rikas mies?  Luuk. 
16:22.  Nostiko mies silmänsä, mikä osoittaa, että 
hän heräsi kuolleista, ja pyysikö hän Aabrahamilta 
vettä jäähdyttääkseen kieltään  henkisen  kärsimyksen 
takia? Jakeet 23–24.

kommentti:  Tässä käytetty tuonela–sana on 
alkukreikan  hades,  jonka tiedämme tarkoittavan 

”hautaa”. Se ei ole kreikan gehenna,  joka edustaa ju-
malattomat ikuisesti tuhoavaa tulista järveä. Ker-
tomuksen rikas mies nousee ylösnousemuksessa 
haudasta!

Aabraham ja Lasarus ovat jo perineet ian-
kaikkisen elämän Jumalan valtakunnassa (Matt. 
25:34). He ovat olleet kuolemattomia yli 1000 vuo-
den ajan ennen jumalattoman rikkaan miehen he-
rättämistä ja tulijärvessä polttamista (Ilm. 20: 4–5, 
13–15).   Rikas mies on maannut tähän asti kuol-
leena haudassa vailla tietoisuutta, tietämättä ajan 
kulusta (Saarn. 9:5). 

Kun rikas mies herätetään henkiin, hän näkee, 
kuinka tulisen järven liekit alkavat ympäröidä ja tie-
tää, että liekit tuhoavat hänet ikuisesti.  Mies pyytää 
valtavan henkisen  tuskan vallassa vesitippaa  henkises-
tä kärsimyksestä johtuvaa kuivaa kieltään jäähdyt-
tämään.  Mies ei ano  kauhallista eikä vesimerta  tulta 
sammuttaakseen, koska tietää, että pyyntö evättäisiin.

3.  Kuinka Aabraham vastasi rikkaalle miehelle? 
Luuk. 16:25–26.

kommentti:  Heidän välisensä suuri ”juopa” 
on kuolevaisuuden ja kuolemattomuuden välinen kui-
lu. Kuolemattomaksi tehdyt eivät kuole koskaan, sillä 
he ovat syntyneet Jumalasta (Ilm. 20:6). Aabraham ja 
kerjäläinen seisovat kuilun  kuolemattomalla  puolella–
rikas mies seisoo puolestaan  kuolevaisella  puolella ja 
odottaa välittömästi seuraavaa ikuista kuolemaa tulen 
liekeissä!

Moni rikkaan miehen lailla tuomittu haluaa varoit-
taa omaisiaan (Luuk. 16:27–28), eikä tajua, kuinka 
paljon aikaa kuolemasta on kulunut, että kaikki ihmi-
set ovat saaneet mahdollisuuden pelastukseen.

Lasaruksen ja rikkaan miehen kertomus ei ole todis-
tus Jumalan ikuisesta rangaistuksesta helvetin tulessa.  
Se on pikemminkin Kristuksen lyhyen kertomuksen 
avulla kuulijoilleen esittämä tosiasia sekä  vanhurs-
kaiden ja jumalattomien kuolleista herättämisestä. Kris-
tus asettaa vastakkain kuolleista  iankaikkiseen 
elämään  herättämisen ja jumalattomien lopullisen 
kohtalon–herättämisen ikuiseen kuolemaan!
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KAIKKI SAAVAT MAHDOLLISUUDEN  Tulee päivä, jolloin rakastava Luojamme 
antaa kaikkina aikoina eläneille ihmisille mahdollisuuden ymmärtää pelastuksen tien.
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Jumala on rakkaus
Miksi monilla ihmisillä on väärä käsitys ”helvetis-
tä”?  Ihmisiä on petetty, he eivät ymmärrä Juma-
lan suurta tarkoitusta ihmiskunnan luomiselle.

Jumalan tarkoitus on, että ihminen kehittää 
pyhän, vanhurskaan Jumalan kaltaisen luonteen, 
minkä jälkeen ihminen voi vastaanottaa arvokkaan 
iankaikkisen elämän lahjan.   Jumala loi kuolevai-
sen ihmisen tomusta, jotta ihminen, joka ei kehittä 
vanhurskasta luonnetta, voi vapautua kurjuudesta 
kuoleman avulla.

Jumala ei halua piinata eikä kiusata ihmisiä.  Ju-
mala on rakkaus (1. Joh. 4:8).  Jumala loi ihmiset 
kuolevaisiksi omaksi eduksemme. Jumala ei tuomit-
se ketään tietämättömyyden takia, hän huolehtii, 
että jokainen ihminen saa lopulta oppia totuuden 
ja saa todellisen mahdollisuuden pelastua syntien-
sä pahuudesta huolimatta, kun hän vain katuu 
vilpittömästi.

Jos Jumala soisi ikuisen elämän toistuvasti kapi-
noiville ihmisille,  jotka itsepäisesti kieltäytyvät pa-
rannuksen teosta ja  jotka eivät kehitä vanhurskasta 
luonnetta, tämä saisi aikaan pelkkää kurjuutta ihmi-
selle itselle sekä muille ikuisesti! Varmasti armollisin ja 

hyväntahtoisin teko kaikille osapuolille on kieltää ka-
pinallisten elämän jatkuminen.  Jumala antaa paran-
nusta tekemättömien syntisten kuolla – hän ei piinaa 
heitä armottomasti ikuisesti!

Tottelevaisille annetaan ilmainen  iankaikkisen 
elämän lahja.  Tottelemattomat saavat maksaa an-
saitsemansa ”palkan” (Room. 6:23), mikä on lopul-
linen, tai toinen kuolema  – ikuinen  kuolema tuli-
sessa järvessä.  Jumala esittää jokaiselle nämä kaksi 
vaihtoehtoa.

Jumalan  totuuden  ei pitäisi innostaa saatanallista, 
pakanallista, mieletöntä kauhuoppia iankaikkisesta 
rankaisusta helvetin tulessa vilpittömien, mutta petet-
tyjen ihmisten mielissä. Toisaalta, tulisen järven pitäi-
si olla varoitus kaikille Jumalan totuuden tunteville, 
jotka kieltäytyvät itsepäisesti tottelemasta!

Olet nyt todistanut, että ajatus ”ikuisesti pala-
vasta helvetistä” on selvästi pakanallinen taikaus-
koinen myytti.  Se on kristityiksi tunnustautuvien 
keskuuteen hiipinyt taru.  Jeesus Kristus tuli pelas-
tamaan meidät maailman saatanan väärien oppien 
orjuudesta antaakseen meille iankaikkisen elä-
män. Kiitos Jumalalle, että saamme oppia Jumalan 
vapauttavan totuuden!
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›› jatkoa sivulta 2

viesti toimittajalta

niin kuin sinun pitää, millainen hänen olemuksensa 
on?

”Sinä olit kerubi, laajalti suojaavainen, ja minä ase-
tin sinut pyhälle vuorelle; sinä olit jumal’olento ja 
käyskentelit säihkyväin kivien keskellä” (Hes. 28:14).

Tässä Jumala muistuttaa paholaista hänen histo-
riastaan. Jumala loi Luciferin ja asetti tämän korkeaan 
asemaan Jumalan valtaistuinta kattamaan.  Lucifer 
sai toimia päämajassa, tarkkailla Jumalan toimin-
taa ja oppia Jumalalta.  Kuinka kukaan voisi saada 
suurempaa mahdollisuutta?

Kun Jumala loi maapallon, hän lähetti Luciferin 
sekä ehkä kolmasosan enkeleistä (koska kolmasosa 
kapinoi) huolehtimaan siitä.   Lucifer ei suorittanut 
kuitenkaan työtä loppuun vaan petti enkelit–ja pettää 
tänään ihmisiä. Hän on mestari pettäjä. 

”Nuhteeton sinä olit vaellukseltasi siitä päivästä, 
jona sinut luotiin, siihen saakka, kunnes sinussa 
löydettiin vääryys [laittomuus]” (jae 15).

Lucifer saapui maapallolle valon tuojaksi–mutta epä-
onnistui laittomuuden takia! Lucifer rikkoi Jumalan 
lakia ja hylkäsi Jumalan hallituksen–kaikki meni pieleen.

Apt. 3:21 osoittaa, että kun Jeesus Kristus palaa 
maapallolle, hän asettaa kaikki kohdalleen.  Tämä 
tarkoittaa sitä, että maapallolla vallitsi aikanaan laki 
ja hallitus, joita  Lucifer vahvisti, kunnes kääntyi 
laittomuuteen.

Suorasti sanoen, moni uskonto opettaa tänään 
samaa laittomuutta!  Miksi monet ihmiset väittävät, 
että Jumalan laki on mitätöity?  Miksi ihmiset hyl-
käävät lain ja kuvittelevat kulkevansa onnen ja ilon 
tietä? Miksi maailma niin onneton?

Kaikki on kiinni Jumalan laista!
Meidän on nähtävä, että menestys vaatii Jumalan 

lain toteuttamista!
Jos rikot Jumalan lakia, joudut maksamaan rangais-

tuksen.  Saatana on epätoivoinen, syvästi masentunut 
laittomuutensa takia. Hän on pettänyt koko maailman, 
saattanut ihmiset tottelemattomiksi Jumalan lakia koh-
taan, saattanut ihmiset luulemaan, että hänen laiton 
elämäntapansa on onnen ja ilon tie, vaikka   se on on-
nettomuuden ja masennuksen–väkivallan ja sodan tie!

Toteatko lisääntyvästi tällaisen tilan nykymaailmassa?
Uskotko, että näkemäsi elämä on seuraus Juma-

lan elämäntavasta?  Onko Jumala epätoivoinen?  Ei 

ole—Jumala on  täynnä  iloa,  täynnä  rakkautta ja 
onnea!

Vaikka rikkoisimme Jumalan lakia tietämättäm-
me, laittomuuden vaikutus ei poistu;  joudumme silti 
maksamaan rangaistuksen.

Mutta kun pidämme  Jumalan käskyt, saam-
me nauttia siunauksista ja ymmärryksen ylittävästä 
rauhasta.

”Sinun sydämesi ylpistyi sinun kauneudestasi, iha-
nuutesi tähden sinä kadotit viisautesi. Minä viska-
sin sinut maahan, annoin sinut alttiiksi kuninkaille, 
heidän silmänherkukseen” (jae 17).

Jumala asettaa hyvin pian saatanan laittomuuden 
kaikkien nähtäväksi! Jumala demonstroi saatanan elä-
mäntavan hedelmät, ja todistaa kaikille, että saatanan 
elämäntapa ei toimi.

Jeesus Kristus opettaa sitten maailmalle päinvas-
taisen elämäntavan.  Hän tekee maailmasta onnelli-
sen ja täyttää sen ilolla. Hän asettaa laillisen vaurau-
den ja yltäkylläisyyden jokaisen ihmisen ulottuville 
maapallolla. Tämä on tulevaisuutemme.

Onko meillä varaa antaa paholaisen pettää mei-
tä? Onko meillä varaa antaa saatanan jäädä mysteeriksi? 
Meidän täytyy oppia tuntemaan paholainen!

Huomaa seuraava, järkyttävä varoitus: ”Voi maata 
ja merta, sillä perkele on astunut alas teidän luoksen-
ne pitäen suurta vihaa, koska hän tietää, että 
hänellä on vähän aikaa!” (Ilm. 12:12).

Meidän on ymmärrettävä, kuinka voimakas tämä 
olento on, ja tunnistettava, mitä hän voi tehdä kansoil-
le ja yksittäisille ihmisille. Saatana on juuri tällä het-
kellä–meidän päivänämme–vihaisempi kuin koskaan 
aikaisemmin, koska hän tietää hänen aikansa alkaa 
kulua loppuun!

Voitko kuvitella, millainen tämä täynnä vihaa alas 
maapallolle heitetty, maata hallitseva olento on?  Tun-
nistatko, että hän on pettänyt koko maailman? Ei ihme, 
että itse Jumala varoittaa, Voi, voi, voi maan asukkaita!

Uskotko Jumalaa?
Tarvitsemme Jumalan suojelun tältä suurelta 

hirviöltä.  Tarvitsemme kaiken mahdollisen avun 
voittaaksemme pahan, saatanaksi kutsutun olennon!
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